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Ref.: Petiția nr. 1088/2011, adresată de Christian Rancati, de cetățenie italiană, privind 
nerambursarea TVA (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul semnalează o serie de erori și nereguli ale fiscului din Italia în cadrul unui litigiu 
privind rambursarea TVA. În special, petiționarul reclamă că așteaptă în zadar din anul 2007 
rambursarea TVA, care îi este datorată din cauza unei erori a fiscului din Italia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul acuză modul în care autoritățile fiscale italiene efectuează rambursarea TVA-ului 
acestuia și stabilesc alte obligații fiscale. 

În calitatea sa de „gardian al tratatelor”, Comisia Europeană are datoria de a garanta că 
legislația națională și practica generală respectă dreptul UE. Atunci când se constată 
neconcordanțe, Comisia poate să inițieze o procedură privind încălcarea dreptului comunitar 
și să solicite statului membru în cauză să asigure conformitatea legislației sau a practicii sale 
generale cu dreptul UE. Cu toate acestea, doar statul membru în cauză și Comisia se supun 
acestor proceduri, contribuabilii individuali nefiind implicați.

Dat fiind faptul că numai instanțele naționale au competența de a audia cauze individuale și de 
a acorda reparații atunci când sunt încălcate drepturile contribuabililor, se recomandă 
contribuabililor individuali să solicite reparații la nivel național. 
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Pentru a obține o imagine completă a cazului în discuție, ar fi necesară o investigare a 
conturilor petiționarului și o identificare a activelor și pasivelor fiscale restante. Comisia nu 
are motive să procedeze în acest sens, dat fiind faptul că nu există indicii plauzibile ale unei 
practici generale incompatibile cu dreptul UE. De asemenea, Comisia dorește să sublinieze că 
domeniul de aplicare al legislației privind TVA vizează uniformitatea impozitării și nu 
acoperă procedurile de soluționare a litigiilor.

Concluzie
Comisia nu este în măsură să conchidă, pe baza petiției de față, că legislația sau practica 
generală italiană încalcă dreptul UE.


